LIBERTY MUTUAL GROUP
PRIVACY PRINCIPLES

หลักการว่ าด้ วยการเก็บรักษาข้ อมูล
ส่ วนบุคคลของลิเบอร์ ตี้ มิวชวล กรุ๊ป

Policyholders, customers, claimants and employees entrust us with their personal information and we
strive to protect the confidentiality of that information. The following principles are the foundation of
our privacy policies and procedures:

ผูเ้ อาประกนั ลูกค้า ผูเ้ รี ยกร้องสินไหมและพนักงานให้ความไว้วางใจว่าบริ ษทั จะเก็บรักษาความลับของข้อมูลส่วน
บุคคลของเขาเหล่านั้นไว้ และบริ ษทั จะใช้ความพยายามอย่างสูงสุดในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้
เป็ นความลับ
การดาเนินงานตามนโยบายและขั้นตอนเกีย่ วกบั การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั อยูบ่ น
พื้นฐานของหลักการต่อไปนี้:
1. Liberty Mutual Group recognizes and respects each individual’s right to the privacy of their
personal information. Information which can be associated with, or used to identify, an individual,
particularly information about their finances, health or affiliations, is personally identifiable information.
Personally identifiable information is vital to the operation of our businesses, but it is also private.
While we must utilize personally identifiable information to provide our products and services, we
respect and maintain the confidentiality of the information.

1. ลิเบอร์ ตี้ มิวชวล กรุ๊ปตระหนักถึงและเคารพสิทธิในการรักษาความลับของข้อมูลส่ วนบุคคลของทุกคน ข้อมูลที่
สามารถเชื่อมโยงถึงหรือนาไปใช้เพื่อระบุตวั บุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลด้านการเงิน ด้านสุขภาพ
หรื อสถานภาพการเป็ นสมาชิกของกลุ่มต่างๆ จัดเป็ นข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ ข้อมูลลักษณะนี้มี
ความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการดาเนินธุรกิจของเราแต่ในขณะเดียวกนั ก็ถือเป็ นข้อมูลส่วนตัว แม้ว่าบริ ษทั จาเป็ นต้องใช้
ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้เหล่านี้ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การต่างๆ
บริษทั จะเคารพและรักษา
ความลับของข้อมูลเหล่านี้ไว้เสมอ
2. We seek to collect only the personal information needed to provide our products and
services and manage our businesses. The companies of Liberty Mutual Group collect and retain
only that personal information which is relevant to the products and services we provide and to our
businesses. We expect our employees and representatives to respect and observe the reasonable
privacy expectations of each consumer, customer or claimant who inquires about, or receives, any of
our products or services, as well as the reasonable privacy expectations of our personnel.

2. บริษัทเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่ วนบุคคลที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการต่ างๆ และใช้ การ
บริหารธุรกิจของบริษัทเท่ านั้น บริ ษทั ต่างๆ ในกลุ่มลิเบอร์ต้ ี มิวชวล กรุ๊ ปจะรวบรวมและเก็บรักษาเฉพาะข้อมูล

ส่วนบุคคลที่เกีย่ วข้องกบั การใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การของบริษทั และเกีย่ วข้องกบั ธุรกิจของบริ ษทั เท่านั้น
เรา
คาดหวังให้พนักงานและตัวแทนของบริษทั ทุกคนเคารพและปฏิบตั ิตามความคาดหวังที่สมเหตุผลที่ผบู ้ ริ โภค ลูกค้า
หรื อผูเ้ รี ยกร้องให้ชาระสินไหมแต่ละรายซึ่งได้สอบถามหรื อได้รับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การต่างๆ มีต่อการเก็บรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ของเรา
3. We provide notice of our privacy practices. Liberty Mutual Group companies comply with
applicable privacy notice requirements. Generally, our privacy notices provide information about the
type of personal information we collect and how we may use the information. If applicable, the notice
may also provide the individual the opportunity to limit sharing of their personal information or identify
how to contact the business with inquiries regarding the collection and use of their personal
information.

3. การแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติด้านการเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคล บริษทั ต่างๆ ในกลุ่มลิเบอร์ต้ ี มิวชวล กรุ๊ ปจะ
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกีย่ วก ับการแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบตั ดิ า้ นการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ปกติแล้วบริษทั จะ
ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกบั ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราต้อ งเก็บรวบรวมและแนวทางในการใช้ขอ้ มูลเหล่านั้น ในกรณี
ที่เกีย่ วข้องเราอาจเปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลระบุได้ว่าจะจากดั การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของตนไว้แค่ไหน รวมทั้ง
ระบุช่องทางในการติดต่อก ับบริ ษทั หากมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกบั การเก็บและใช้ขอ้ มูลส่วนตัวของบุคคลของตน
4. We seek to maintain accurate records and when required provide individuals reasonable
access to their personal information. We make all reasonable efforts to keep customer files and
information complete, current and accurate. If applicable, individuals are notified of their rights, and
the procedures to follow, with respect to accessing and correcting their personal information.

4. บริษทั พยายามจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้ องและเปิ ดโอกาสให้บุคคลต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของตนได้
อย่ างเหมาะสม เมือ่ มีการร้ องขอ เราจะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมที่สุดในการเก็บรักษาแฟ้ มข้อมูลและข้อมูลที่
สมบูรณ์ ถูกต้องและล่าสุดเท่านั้น ในกรณีที่เกีย่ วข้องเราจะแจ้งให้บุคคลต่างๆ ทราบถึงสิทธิและขั้นตอนที่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิในการเข้าถึงและแกไ้ ขข้อมูลส่วนบุคคลของตน
5. We safeguard personal information that we collect. Liberty Mutual Group policies and
procedures are designed to ensure that personal information is protected from unauthorized access,
use and disclosure. Our policies and procedures include mandatory training for personnel authorized
to access personal information.

5. บริษทั จะรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลที่รวบรวมไว้ให้ปลอดภัย นโยบายและขั้นตอนปฏิบตั ิต่างๆ ของลิเบอร์ต้ ี มิวชวล
กรุ๊ ปถูกออกแบบมาเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะได้รับการปกป้ องจากการเข้าถึงข้อมูล การนาไปใช้
และการเปิ ดเผยข้อมูลเหล่านั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้บริ ษทั มีนโยบายและขั้นตอนในการฝึ กอบรมพนักงานที่
ได้รับมอบอานาจให้เข้าถึงข้อมูลด้วย
6. We do not sell personal information to marketers. Liberty Mutual Group companies do not sell
personally identifiable customer or claimant information to non-affiliates for purposes of non-affiliate
marketing. We may share personally identifiable information with business partners for purposes of
providing our products and services or with other third parties as otherwise required or permitted by
law.

6. บริษัทไม่ขายข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าให้กบั นักการตลาด บริ ษทั ต่างๆ ในกลุ่มลิเบอร์ต้ ี มิวชวล กรุ๊ ปไม่ขาย
ข้อมูลที่สามารถใช้ระบุถึงตัวบุคคลของลูกค้าหรื อผูเ้ รี ยกร้องสินไหมได้ให้แก่บริษทั อื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั ในเครือ เพือ่
นาข้อมูลไปใช้ในการทาการตลาดที่ไม่เกีย่ วข้องกบั ธุรกิจของบริษทั ในเครือของเรา บริ ษทั อาจแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้
กบั หุ ้นส่วนทางธุรกิจเพือ่ ให้นาไปใช้ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การต่างๆ หรื อแบ่งปันข้อมูลก ับผูใ้ ห้บริการ
ภายนอกตามข้อกาหนดที่ระบุให้ตอ้ งแบ่งปันข้อมูลหรื อตามทีก่ ฎหมายอนุญาตให้ทาได้เท่านั้น
7. We retain personal information for as long as needed and then securely dispose of the
information. The Liberty Mutual Group companies maintain records in accordance with applicable
retention policies and procedures. These records retention policies and procedures are designed to
comply with applicable law. Records which are no longer required to be maintained are securely
disposed.

7. บริษทั เก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าไว้นานเท่ าทีจ่ าเป็ นเท่ านั้นและจะจากัดทิง้ ด้วยวิธีที่ปลอดภัยเมือ่ หมด
ความจาเป็ นแล้ว บริ ษทั ต่างๆ ในกลุ่มลิเบอร์ต้ ี มิวชวล กรุ๊ ปเก็บรักษาข้อมูลตามนโยบายและขั้นตอนการเก็บรักษาที่
เกีย่ วข้อง ซึ่งนโยบายและขั้นตอนการเก็บรักษาเหล่านี้ถูกออกแบบมาให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกีย่ วข้อง ข้อมูลที่
บริ ษทั ไม่มีความจาเป็ นต้องใช้อีกต่อไปจะถูกกาจัดทิ้งด้วยวิธีการทีป่ ลอดภัย
The above principles guide the development and maintenance of Liberty Mutual Group policies and
procedures. The policies and procedures governing the collection, use, disclosure, and security of
personal information can be found in the Information Security Policy, Code of Business Ethics and
Conduct, and in additional policies and procedures adopted by the operations.

หลักการต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นแนวทางหลักที่ลิเบอร์ต้ ี มิวชวล กรุ๊ ปใช้ในการพัฒนาและดาเนินการตาม
นโยบายและขั้นตอนปฏิบตั ติ ่างๆ ของบริ ษทั ท่านสามารถหาข้อมูลเกีย่ วก ับนโยบายและขั้นตอนปฏิบตั ิในการเก็บ
รวบรวม ใช้ เปิ ดเผยและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลได้จากแหล่ งข้อมูลต่อไปนี้: นโยบายการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูล จรรยาบรรณและแนวปฏิบตั ิในการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งจากนโยบายและขั้นตอน
ปฏิบตั ิเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ใช้อยูใ่ นการดาเนินธุรกิจ
For more information about our privacy practices, and the contacts for questions, please visit the
privacy section of the Office of Corporate Compliance website.

สาหรับข้อ มู ลเพิ่มเติม เกีย่ วกบั แนวปฏิบตั ิดา้ นการเก็บรัก ษาข้อ มู ล ส่วนบุคคลของบริ ษทั และสถานที่ติดต่อเพื่อ
สอบถาม กรุ ณาเข้าดูได้ที่เว็บไซท์ของสานักงานก ากบั ดูแลการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของบริ ษทั ในหมวด การเก็บ
รักษาข้อมูลส่ วนบุคคล
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